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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Penelitian 

Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) merupakan salah satu perguruan 

tinggi yang melaksanakan pendidikan di berbagai bidang keilmuan, teknologi, 

seni dan budaya, ilmu pendidik, ilmu sosial, ilmu humaniora, ilmu agama, 

olahraga dan disiplin ilmu lainnya. UPI secara konsisten mempersiapkan tenaga 

pendidik secara akademis dan profesional di berbagai bidang yang terbagi ke 

dalam tujuh fakultas, salah satunya yaitu Fakultas Pendidikan Teknologi dan 

Kejuruan (FPTK). 

FPTK menyelenggarakan pendidikan di bidang teknik dan kejuruan. 

Terdapat beberapa jurusan di FPTK salah satunya yaitu jurusan Pendidikan 

Kesejahteraan Keluarga (PKK). Jurusan PKK memiliki 3 Program Studi yaitu 

Program Studi Pendidikan Kesejahteraan Keluarga, Program Studi Pendidikan 

Tata Boga dan Program Studi Pendidikan Tata Busana. 

Program Studi Pendidikan Tata Busana merupakan program studi yang 

berfokus mengarahkan mahasiswanya untuk dapat menguasai konsep, sikap dan 

keterampilan bidang tata busana, melalui kegiatan perkuliahan yang memadukan 

bidang teknologi kejuruan dan profesi kependidikan dengan tujuan untuk 

menghasilkan sarjana PKK yang dapat menjadi tenaga akademis dalam bidang 

tata busana serta menjadi tenaga profesional yang dapat bekerja di industri 

busana.  

Struktur kurikulum yang dikembangkan pada Program Studi Pendidikan 

Tata Busana salah satunya adalah mata kuliah keahlian profesi (MKKP) yaitu 

“kelompok mata kuliah pada program studi tenaga kependidikan yang bertujuan 

untuk mengembangkan kemampuan profesi” (Kurikulum UPI, 2009:7). Mata 

kuliah yang menunjang pengembangan kemampuan professional seorang tenaga 

pendidik diantaranya adalah mata kuliah Perencanaan Pembelajaran Tata Busana.   

Perencanaan Pembelajaran Tata Busana merupakan mata kuliah yang 

meliputi konsep perencanaan pembelajaran tata busana, kompetensi professional 
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guru dalam pembelajaran tata busana, peran guru dalam proses pembelajaran tata 

busana, Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) dan Kurikulum Tingkat Satuan 

Pendidikan  (KTSP), kajian kurikulum SMK Program Keahlian Tata Busana, 

pengembangan silabus, serta pembuatan rencana pelaksanaan pembelajaran 

(RPP). Kompetensi yang ingin dicapai dari mata kuliah Perencanaan 

Pembelajaran Tata Busana seperti tercantum dalam silabus (2012: 1) yaitu : 

Selesai mengikuti perkuliahan ini, mahasiswa diharapkan mampu 

memahami tentang  konsep perencanaan pembelajaran tata busana, 

kompetensi guru dalam pembelajaran tata busana, peran guru dalam 

pembelajaran tata busana,  Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK), 

Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP), serta kajian kurikulum 

SMK Program Keahlian Tata Busana, pengembangan silabus, dan 

pembuatan RPP. 

 

Perencanaan Pembelajaran Tata Busana memiliki peranan penting dalam 

mempersiapkan mahasiswa untuk memperoleh pengalaman laboratoris untuk 

mengelola pembelajaran di tempat praktik PPL, dengan cara merencanakan 

pembelajaran yang tepat melalui pembuatan RPP. Proses pembelajaran tata 

busana akan berjalan dengan baik, apabila mahasiswa mampu membuat RPP 

secara lengkap dan sistematis agar pembelajaran berlangsung secara interaktif, 

menyenangkan, dan memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif. 

Kompetensi mata kuliah Perencanaan Pembelajaran Tata Busana dikatakan 

tercapai apabila dalam proses kegiatan pembelajaran dapat memberikan dampak 

positif, dan memberikan perubahan tingkah laku peserta didik yang disebut hasil 

belajar, “Hasil belajar adalah kemampuan-kemampuan yang dimiliki peserta didik 

setelah ia menerima pengalaman belajarnya” (Nana Sudjana, 2009:22). Hasil 

belajar Perencanaan Pembelajaran Tata Busana diharapkan dapat memberikan 

manfaat bagi mahasiswa Program Studi Pendidikan Tata Busana dalam 

pembuatan RPP sebagai kesiapan praktik PPL.  

Kesiapan adalah keseluruhan kondisi seseorang yang membuatnya siap 

untuk memberi respon atau jawaban di dalam cara tertentu terhadap suatu 

situasi, mencakup kondisi fisik, mental dan emosional, kebutuhan motif dan 

tujuan, serta keterampilan, pengetahuan lain yang telah dipelajari. (Slameto, 

2010:113) 
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Mahasiswa yang memiliki kesiapan praktik PPL yaitu mahasiswa yang siap 

untuk memberikan respon dalam mengaplikasikan pengetahuan dan keterampilan 

dalam merencanakan pembelajaran tata busana, melalui pembuatan RPP di tempat 

praktik PPL yaitu SMK Program Keahlian Tata Busana.  

Praktik PPL (Program Pengalaman Lapangan) merupakan seluruh aktivitas 

praktik mengajar dan tugas kependidikan lainnya dalam kelompok Mata Kuliah 

Latihan Profesi (MKLP) pada Program Studi Pendidikan Tata Busana, sebagai 

pengalaman laboratoris dan bagian integral dari pendidikan calon guru atau tenaga 

kependidikan yang professional.  

PPL adalah suatu pengalaman laboratoris dalam bereksperimen 

menemukan sesuatu, merefleksikan dan menganalisisnya untuk membantu 

mahasiswa calon guru atau tenaga kependidikan melewati proses transisi 

dari status mahasiswa menjadi guru atau tenaga kependidikan yang 

profesional. (Danny Meirawan, 2004:2) 

 

Uraian di atas dijadikan titik tolak oleh penulis untuk melakukan penelitian 

mengenai “Manfaat Hasil Belajar Perencanaan Pembelajaran Tata Busana Dalam 

Pembuatan RPP Sebagai Kesiapan PPL” pada mahasiswa Program Studi 

Pendidikan Tata Busana di Jurusan PKK FPTK UPI Bandung. 

 

B. Identifikasi dan Perumusan Masalah 

Identifikasi masalah perlu ditentukan dahulu untuk memudahkan dan 

mengetahui masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini. Berdasarkan uraian 

latar belakang masalah, maka identifikasi masalah dalam penelitian ini yaitu:  

1. Hasil belajar pembuatan rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) dalam 

Perencanaan Pembelajaran Tata Busana diharapkan dapat menjadi bekal ilmu 

pengetahuan dan keterampilan dalam merencanakan pembelajaran tata busana. 

2. Mahasiswa Program Studi Pendidikan Tata busana yang siap praktik PPL, 

yaitu keseluruhan kondisi siap fisik, mental, emosional, kebutuhan motif dan 

tujuan, keterampilan, serta pengetahuan yang telah dipelajari untuk memberi 

respon atau jawaban terhadap suatu situasi, dalam mengelola pembelajaran tata 

busana di tempat praktik melalui pembuatan RPP dengan tepat. 
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3. Praktik PPL yang dilaksanakan di SMK Program Keahlian Tata Busana secara 

terbimbing dan terpadu merupakan pengalaman laboratoris dalam latihan 

menjadi guru  professional bidang tata busana bagi mahasiswa Program  Studi 

Pendidikan Tata Busana, dalam praktik mengelola pembelajaran dan tugas 

kependidikan lainnya. 

Perumusan masalah sebagai langkah awal untuk memperjelas ruang lingkup 

penelitian dan bagian pokok dari kegiatan penelitian. “Rumusan masalah adalah 

serapan kelanjutan dari latar belakang penelitian karena di dalamnya menjelaskan 

faktor-faktor penyebab munculnya masalah yang akan diteliti” (Masyuri dan 

Zainudin, 2008: 77). Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana 

manfaat hasil belajar Perencanaan Pembelajaran Tata Busana dalam pembuatan 

RPP sebagai kesiapan praktik PPL? 

Ruang lingkup permasalahan dalam penelitian cukup luas dan 

mempertimbangkan terbatasnya waktu, tenaga dan kemampuan berpikir maka 

diperlukan adanya pembatasan masalah. Pembatasan masalah diperlukan untuk 

memudahkan dan menghindari terlalu luasnya masalah yang akan dibahas. 

Luasnya masalah dalam penelitian ini dibatasi pada manfaat hasil belajar 

Perencanaan Pembelajaran ditinjau dari konsep perencanaan pembelajaran tata 

busana, dan pembuatan rencana pelaksanaan pembelajaran tata busana.  

 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah untuk memperoleh data mengenai manfaat hasil 

belajar Perencanaan Pembelajaran Tata Busana dalam pembuatan RPP sebagai 

kesiapan praktik PPL. Secara lebih spesifik, tujuan yang hendak dicapai sesuai 

permasalahan dalam penelitian ini yaitu: 

1. Manfaat hasil belajar  Perencanaan Pembelajaran Tata Busana ditinjau dari 

konsep perencanaan pembelajaran tata busana dalam pembuatan RPP sebagai 

kesiapan praktik PPL. 

2. Manfaat hasil belajar  Perencanaan Pembelajaran Tata Busana ditinjau dari 

pembuatan rencana pelaksanaan pembelajaran tata busana sebagai kesiapan 

praktik PPL. 
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D. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada berbagai pihak, 

yaitu: 

1. Secara Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi 

mahasiswa Program Studi Pendidikan Tata Busana untuk mengembangkan ilmu 

dan memperkaya kepustakaan ilmiah mengenai perencanaan pembelajaran tata 

busana. Menambah pengetahuan dan pengalaman penulis dalam melakukan 

penelitian serta penulisan karya ilmiah khususnya mengenai manfaat Perencanaan 

Pembelajaran Tata Busana pada pembuatan RPP sebagai kesiapan Praktik PPL. 

2. Secara Praktis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan informasi bahwa 

manfaat hasil belajar Perencanaan Pembelajaran Tata Busana pada pembuatan 

RPP dapat dijadikan bekal dan dapat menumbuhkan kesiapan bagi mahasiswa 

Program Studi Pendidikan Tata Busana Jurusan PKK FPTK UPI untuk praktik 

PPL. 

 

E. Struktur Organisasi Skripsi 

Struktur organisasi penulisan dalam penelitian ini secara sistematis dan 

terperinci dari lima bab yaitu Bab I Pendahuluan, berisi mengenai latar belakang 

masalah, identifikasi dan perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat 

penelitian, dan struktur organisasi skripsi. Bab II Kajian Pustaka, berisi mengenai 

tinjauan mata kuliah Perencanaan Pembelajaran Tata Busana yang meliputi 

konsep perencanaan pembelajaran tata busana, rencana pelaksanaan pembelajaran 

tata busana, konsep kesiapan, praktik PPL, dan pertanyaan penelitian. Bab III 

Metode Penelitian, berisi mengenai lokasi penelitian, populasi dan sampel 

penelitian, metode penelitian, definisi operasional, instrumen penelitian, alat 

pengumpulan data penelitian, teknik pengolahan data, dan prosedur penelitian. 

Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan, berisi mengenai pengolahan atau 

analisis data dan pembahasan atau analisis temuan. Bab V Kesimpulan, berisi 

mengenai penafsiran dan pemaknaan terhadap hasil analisis temuan penelitian.  


